
Tunnetko meidän Pirkanmaan 23 kuntaa ja kaupunkia?
Tässä ne ovat. Pidetään niistä huolta!

Pirkanmaa on hyvä kotiseutu
Pidetään se sellaisena - yhdessä

Olen ehdolla eduskunta-
vaaleissa tehdäkseni työtä

hyvän Suomen ja hyvän
Pirkanmaan puolesta

Veijo Niemi
Kansanedustaja

Hyvän maan ja hyvän
Pirkanmaan puolesta

Voit äänestä minua
eduskuntavaaleissa

numerolla 155

Eduskunnassa olen toiminut nyt
neljä vuotta: Puolustusvaliokun-
nassa, Tarkastusvaliokunnassa ja
Eduskunnan tilintarkastajien
puheenjohtajana. Nämä vuodet ovat
paljon opettaneet. Olen valveutunut
monesta asiasta.
    Maamme turvallisuus ja
oikeudenmukaisuus ovat minulle
tärkeitä asioita. Toimin niiden eteen
Arkadianmäellä ja Pirkanmaalla.
Aiemmin puolustin oikeudenmukai-
suutta myös rikosylikonstaapelina
Tampereen pääpoliisiasemalla.

    Toimin myös aluevaltuutettuna.
Sote-uudistuksen aikana nostin esiin
huoleni palvelujen liiallisesta keskit-
tymisestä. Ruuhkat päivystyksiin ovat
seurausta. Juurisyyt ovat syvemmällä ja
ne on korjattava.
    Työntekijöiden arvostusta on
nostettava Sote-alalla ja toki muillakin
aloilla. He rakentavat maalle hyvinvointia.
     Uusi eduskuntakausi mahdollistaa
minulle työni jatkumisen Pirkanmaan ja
Suomen jokaisen 19 maakunan hyväksi.
Valmiuteni tehdä hyvää eduskuntatyötä
myös sinulle on nyt hyvin korkealla.

Meillä Pirkanmaalla on yli
puoli miljoonaa asukasta,
yli yhdeksän prosenttia
Suomen väestöstä. Ympä-
rillämme on maaseutu-
maista avaruutta ja
kaupunkimaista tiiveyttä.
Molempia tarvitaan. Kuvissa
Lempäälää ja Tamperetta.

Nykyiset kaupungit ja kunnat
1.Akaa, 2.Hämeenkyrö,
3.Ikaalinen, 4.Juupajoki,
5.Kangasala 6.Kihniö,
7.Kuhmoinen, 8. Lempäälä,
9.Mänttä-Vilppula 10.Nokia,
11.Orivesi, 12.Parkano,
13.Pirkkala, 14.Punkalaidun,
15.Pälkäne, 16.Ruovesi,
17.Sastamala, 18.Tampere,
19.Urjala, 20.Valkeakoski,
21.Vesilahti, 22.Virrat,
23.Ylöjärvi
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Entisiä kuntia
A. Aitolahti, B. Eräjärvi,
C.Ikaalinen, D. Karkku,
E.Keikyä, F. Kiikka,
G.Kiikoinen, H. Kuhmalahti,
I. Kuorevesi, J. Kuru, K.
Kylmäkoski, L. Luopioinen, M.
Längelmäki N. Mouhijärvi, O.
Pohjaslahti, P. Sahalahti, Q.
Suodenniemi, R. Suoniemi,
S. Sääksmäki, T. Teisko, U. Toijala,
V. Tottijärvi, W. Tyrvää, X. Vammala,
Y. Viiala, Z.Viljakkala, Å.Vilppula,
Ä. Äetsä
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Nykyinen EU vaatii kohtuutonta sitoutumista politiikkaansa. Suomi ei voi olla ikuinen maksaja
Etelä-Euroopan maille eikä satelliittivaltio jota EU:n kautta komennetaan. Julkisen talouden

tulee olla läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja järkevää. Mihin lainatut miljardit jotka tulevat sukupolvet
maksavat oikeasti kulkevat? Suomen rahat Suomeen, kunnan rahat kuntaan! Suomalaiset osaavat
itse hoitaa myös metsiään. Metsättömän Euroopan päättäjien meitä ei tule asiassa määräillä.

Kestävä kansantalous syntyy ahkerien ja motivoituneiden työntekijöiden ja yrittäjien kautta,
kohtuuverotuksella. Yritysten toimintaedellytyksiä tulee tukea. Byrokratiaa lisäämällä se ei

onnistu. Huoltovarmuutemme perusta ovat kotimaiset maataloustuottajat ympäri Suomea. Heitä
tulee tukea eikä alasajaa direktiivien ja säädösten nostamilla kustannuksilla ja henkisillä paineilla.

Ylläpidetään oikeudenmukaisuutta ja kansallista identiteettiämme. Se saa ihmiset sitoutumaan
kotiseutuunsa ja sen asukkaisiin. Sisäinen yhtenäisyys tuo turvaa ja lähentää kanssaihmisiin.

Rakkaus kotiseutuun ja sen asukkaisiin lisää myös maanpuolustustahtoa. Yhteinen reserviläisyys
on Suomen maanpuolustuksen perusta. Ulkoisia hajoita-ja-hallitse -toimijoita tulee varoa.

Aito yhteistoiminta alueen ihmisten välillä on avainosassa hyvän elämän rakentajana. Ei luoda eri
leirejä, vaan tuetaan yhteistä pitkäjänteistä toimintaa. Pidetään fanaattinen politisoituminen ja

eturyhmäajattelu poissa kulmiltamme. Tuetaan aidosti yhteistä hyvää tekeviä ihmisiä vilpittömästi.

Hyvä olo ja hyvä elämä tulee läheltä. Yhteenkuuluvuus luo turvaa, toimeliaisuutta, ystäviä ja
elämäniloa. Sen ei tarkoita että ollaan samanlaisia ja aina samaa mieltä. Avoin vuoropuhelu

erilaisten ihmisten välillä lähentää. Tekopyhyys ei sitä tee, eikä kieroilu toisista ihmisistä.
Pirkanmaa on hyvä kotiseutu. Pidetään se sellaisena - yhdessä!

SUOMALAINEN nauttii puhtaasta luonnosta, ilmasta ja vedestä. EU:n ei
tarvitse meitä opettaa. Pirkanmaan 2866 järveä ovat meille sielunmaisemia
lapsuudesta vahuuteen. Maakuntalaulumme Kesäpäivä Kangasalla sanat: “niin
kauas kuin silmäin siintää, nään järviä lahtineen” koskettavat ja maakuntalin-
tumme västäräkki tuo meille kesän. Silloin maakuntapuumme tuomi kukkii.

veijo.niemi@eduskunta.fi
puh. 0400 627264

Rakkaudesta
Suomeen

Olen nyt kansanedustaja ja alueval-
tuutettu. Toimin Pirkanmaan ylikun-
nallisessa elinvoima- ja osaamislauta-
kunnassa ja Lempäälän kunnanvaltuus-
tossa (kunnanhallituksen 2. vpj).

Olen Amurin huolto Oy:n hallituksen
puheenjohtaja sekä As Oy Veljeslinnan
ja As Oy Vaskenvalajan hallituksen pj.

Toimin Tampereen reserviläiset ry:n
johtokunnassa, Lempäälän Reservi-
läisissä, MPK Maanpuolustuksen Tuki
ry:ssä (kävin valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin 241) ja PMT Pirkan-
maan Maanpuolustuksen tuki ry:n
johtokunnassa. Olen reservin ylivääpeli.155

ELETÄÄN HYVIN YHDESSÄ
PIRKAN MAILLA JA

KAUPUNGEISSA
Vasta yhdessä me olemme kunta,
kaupunki, Pirkanmaa ja Suomen-
maa. Yhteenkuuluvuus tuo turvaa,

toimeliaisuutta, ystäviä ja elämäniloa.

EDUSKUNTA = KANSA
Nukkehallitusta ja -eduskuntaa
suomalaiset eivät tarvitse, vaan

kansalaisiaan palvelevan sellaisen

Voit äänestä minua eduskunta-
vaaleissa numerolla 155

Luotettava Perussuomalainen

Lue kirjoituksiani
www.veijoniemi.fikansanedustaja,

rikosylikonstaapeli

Kotiseuturakkaus on sukupolvien perintömme

Ole yhteydessä minuun


